
Usnesení 

z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.02.2012 v 16,30 hodin 
ve velké zasedací ústnosti Obecního úřadu Dolní Lutyně

ZO Dolní Lutyně :

52/9   V o l í :
15.02.2012

1) Návrhovou komisi ve složení : Ing.Richard Finda, Mgr. Eva Šipulová, a Iveta 
Nováková;

2) Ověřovatele zápisu z 9. zasedání ZO konaného dne 15.02.2012 : Terezie
Kantorová, Vladimír  Nemec;

53/9   S c h v a l u j e :
15.02.2012

1) Program 9. zasedání ZO konaného dne 15.02.2012;
2) Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Zateplení základní 

školy Dolní Lutyně - Zbytky“;
3) Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Zateplení domu 

s pečovatelskou službou Dolní Lutyně“;
4) Přípravu a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast 

podpory 3.2 – Subregionální centra, žadatel Základní škola a Mateřská škola 
Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, p.o., název projektu                        
„Interaktivní a moderní škola“;

5) Závazek obce na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu 
„Interaktivní a moderní škola“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
cca   3.048 tis. Kč;

6) Závazek obce splnit podmínku kofinancování projektu ve výši všech jeho 
nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 15% stanovené 
spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu obce Dolní  
Lutyně;

7) Závazek obce zajistit udržitelnost projektu (zajistit úhradu provozních výdajů 
ze svých rozpočtových zdrojů) a to minimálně po dobu jeho stanovené  
udržitelnosti;

8) Akceptaci „Potvrzení“ zřizovatele příspěvkové organizace obce  ZŠ a MŠ 
Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná příspěvková 
organizace  pro projekt Interaktivní a moderní škola v rámci Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko;

9) Prodej parc.čís. 2641/2 ostatní plocha o výměře 321 m2 v kat. území Dolní 
Lutyně panu Romanu Lazarovi, bytem Dolní Lutyně, ul. K Vodojemu 292, a to 
za cenu dle znaleckého posudku + náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku + náklady, které obec ponese s daňovou povinností;

10) Akceptaci dodatku č. 4 smlouvy o závazku veřejné linkové dopravy k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dolní Lutyně na r. 2012 ve výši 
513.777,- Kč předložený ČSAD Karviná a.s.;



54/9   N e s o u h l a s í :  
1)  s připojením  se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dle žádosti 

občanského sdružení LUNGTA;

55/9   B e r e   n a   v ě d o m í : 
1) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;

Mgr. Pavel Buzek Bc. Jan Fismol
starosta obce místostarosta obce




